
ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020 

-9
e
 zondag na Pinksteren-  

Voorganger: Ds. Marja Flipse 

Ouderling: Yna Visser 

Organist: Kees van Eersel 

Kloosterkerkkwartet  o.l.v. Daniël Rouwkema 
 

 

 

 

Bij de dienst: 

In Galaten 5:22 heeft Paulus het over de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

In deze tijd na Pinksteren klinkt een aantal verhalen dat zijn uitgangspunt neemt bij een 

van deze vruchten. Vandaag komt de vreugde aan de orde.  

Vreugde is iets waarnaar we allemaal streven. We worden in de bijbel zelfs opgeroepen 

om voortdurend verheugd te zijn. Maar wat of wie is de bron van onze vreugde? En is 

onze vreugde maakbaar, of wordt die ons gegeven? 

 

 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

In de zomervakantie vertellen we in de kinderdiensten drie verhalen van Salomo, deze week 

het tweede verhaal: Salomo is wijs.  

 

 

Een koning als Salomo is niet te vergelijken met onze eigen koning. Er werden hem ook 

wel eens heel moeilijke problemen voorgelegd, die hij dan moest oplossen. Gelukkig is 

Salomo een wijze koning. Dat hoor je allemaal in het verhaal van vandaag. 

 

 

 

 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden 
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ORGELSPEL- verstilling - 

Herzlich tut mich erfreuen  -  Johannes Brahms (1833 – 1897) 

 

BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G.: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G.: en niet laat varen de werken van zijn handen. 

-gemeente gaat staan- 

 

INTROÏTUS: Psalm 16: 1,3 en 4 

Tekst: Martinus Nijhoff 

Melodie: Genève 1551 

 

-gemeente knielt of gaat  zitten- 

 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U 

 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door 

Jezus Christus, onze Heer. 

G.: Amen 

           -gemeente gaat staan- 

LOFLIED: LB 450 

Tekst:     Willem Barnard bij Filippenzen 4: 4-7 

Melodie: Frits Mehrtens 

 

-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 

 

GEBEDSGROET 

 

V: De Heer zij met U 

G: Ook met u zij de Heer 

 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

G: Amen 
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SCHRIFTLEZINGEN:   

- Johannes 16: 13 – 33 

- Romeinen 8: 18 – 21  (gezongen door koor, afgewisseld met LvdK 89:‘O Christus, Heer  

der heerlijkheid’) 

PREEK 

 

ORGELSPEL: 

Herzlich tut mich erfreuen – Johannes Brahms (1833 – 1897) 

 

GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

VOORBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN  

 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd,  

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking  

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 

- de kinderen komen terug in de kerk- 

 

-gemeente gaat staan- 

SLOTLIED: LB 747: 1, 2, 4 en 8 
Tekst:      Johann Walter – ‘Herzlich tut mich verlangen’ 

Vertaling:  Jan Willem Schulte Nordholt 

Melodie: Wittemberg 1545/1552 

 

ZEGEN 

 

G: Amen 

-gemeente gaat zitten- 

ORGELSPEL 

‘Freu dich sehr, o meine Seele’ – Georg Böhm (1661 – 1733) 
 
 
                       -gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
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Denkt u aan de collecten bij de uitgang 

 
 
1

e
 collecte 

Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. 
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2

e
 collecte 

De diaconale collecte (groene zak) is voor het project OPstap van de Stichting Mara.   
OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te brengen met jonge vrijwilligers 
Samen met hen ondernemen de zwerfjongeren allerlei sportieve en culturele activiteiten  
Door samen dingen te doen, ontstaan er contacten waar zwerfjongeren op terug kunnen 
vallen. Contacten met mensen van buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn 
belangrijk om een nieuwe start te maken. Iedere week zijn er twee vaste activiteiten: een 
eetgroep op de dinsdagavond en een groepsactiviteit op de woensdagavond. Bij een 1-op-1 
koppeling spreken de vrijwilliger en de jongere wekelijks samen af. Rekening Diaconie 
Kloosterkerk :  NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3

e
 collecte 

Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. 
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 

Als u uw gave bancair verricht met onderstaande  QR code is 60% hiervan bestemd voor 

pastoraat en eredienst en 40% voor onderhoud van het Monument Kloosterkerk 

 
 

 

 

Zondag 9 augustus 10.00 uur      ds. Aafke Zaal 
 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube   

(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw) 
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Aanmelden voor de diensten. 

 
U kunt zich uiterlijk woensdag tot 17 uur aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl. 

Vermeldt u alstublieft duidelijk “aanmelding voor dd/mm/2020 ”, met de datum van de zondag 

waarom het gaat. 

Noteert u daarbij a.u.b. de namen van degenen die aanwezig zullen zijn. Mochten er 

kinderen/jongeren komen, wilt u dan ook hun leeftijd noteren zodat de leiding kinderdienst en 

crèchemedewerkers er rekening mee kunnen houden? 

  

Mocht mail niet mogelijk zijn, dan kunt u: 

Woensdag tussen 10 en 12 uur bellen naar het Kerkelijk Bureau (070 – 3461576). 

  

Als u geen bericht ontvangt, hebt u een plaats. U ontvangt dan geen bevestiging. Als het maximale 

aantal kerkgangers bereikt is, ontvangt u wél een bericht en wordt u – als u dat wilt – alvast op de 

lijst voor de volgende week geplaatst. 
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Spreekt de sfeer in de Kloosterkerk u aan? 

 

Wilt u meer weten over diensten en activiteiten? 

 

Dan kunt u zich wenden tot de leden van de informatiecommissie, die voor en 

na de dienst aanwezig zijn bij de informatietafel in de wandelruimte, of 

onderstaand formulier invullen en afgeven bij de informatietafel. 

 

De heer/mevrouw ………………………………………………………. 

 

adres                     …….…………………………………………………. 

        

postcode en woonplaats  ..………………………………………………. 

 

telefoon                .………………………………………………………. 

 

e-mail adres          ………………………………………………………. 

 

o wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

o wil graag een gesprek hebben met een van de predikanten of      

contactpersonen uit de gemeente 

o wil zich graag abonneren op de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk 

(digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar)  

aanmelden via: leden@kloosterkerk.nl of 

kerk.bureau@kloosterkerk.nl 

 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.kloosterkerk.nl 
 
 
 
 

 
 

mailto:leden@kloosterkerk.nl
mailto:kerk.bureau@kloosterkerk.nl
http://www.kloosterkerk.nl/

